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ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨ Η-ΣΟΚ ΓΙΑ ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ Χ ΡΕΟ ΥΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ  190%  ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ  2013-2015

Πρωτοφανήβ επίθεση από 
ΔΝΤ σε Ν.Δ. για το μνημόνιο

Εφ ια λτ ικ ά  σ εν ά ρ ια  γ ια  ίο  χ ρ έο ς

Λόγω των επισφαλείων που υπάρχουν, στην έκθεση 
του ΔΝΤ παρουσιάζονται εναλλακτικά σενάρια 
προβλέψεων για την πορεία του δημοσίου χρέους. 
Στο πιο απαισιόδοξο σενάριο, το οποίο βασίζεται 
στην εκτίμηση ότι ενδέχεται να ενσωματωθούν στο 
ελληνικό δημόσιο χρέος απρόβλεπτες υποχρεώσεις 
(από καταπτώσεις εγγυήσεων κ.λπ.), το ύψος του

χρέους θα εκτιναχθεί στο 167% του ΑΕΠ φέτος, στο 
190% τα έτη 2013-2015 και θα «πέσει» στο 176% 
του ΑΕΠ το 2020! Σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο 
σενάριο, το οποίο βασίζεται σε πρόβλεψη για άνοδο 
του ρυθμού ανάπτυξης κατά 1% περισσότερο από 
όσο προβλέπεται κάθε χρόνο, το χρέος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ θα ανέλθει σε 129% φέτος, σε 135% το

2011 , σε 137% το 2012 και από το 2013 θα αρχίσει 
να πέφτει σταδιακά για να ηεριορισθεί στο 74% 
το 2020. Αν η ανάπτυξη κινείται με ρυθμό 1% 
χαμηλότερο του ηροβλεπόμενου, το χρέος θα φθάσει 
στο 132% του ΑΕΠ φέτος, στο 144% το 2011 
και θα σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του 151 %-155% 
από το 2013 έως το 2020! c

Π ροειδοποίηση-σοκ για ίο 
ενδεχόμενο να απαιτη
θούν νέα φοροεισπρακτι- 
κά μέτρα και νέες περικοπές μισθών 

και συντάξεων, αν δεν αντιμετωπι- 
σθεί αποφασιστικά η φοροδιαφυ
γή και δεν αποκατασταθεί η ομαλή 
λειτουργία του φοροελεγκτικού και 
φοροεισπρακτικού μηχανισμού, κα
θώς και για τον κίνδυνο σοβαρών 
κοινωνικών αναταραχών, απευθύνει 
στην κυβέρνηση το Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο στην πρώτη έκθεση 
που συνέταξε για την αξιολόγηση 
της πορείας υλοποίησης του μνη
μονίου.

Ο διεθνής οργανισμός υπεισέρχε
ται και στα «χωράφια» της ελληνικής 
πολιτικής ζωής, σχολιάζοντας πως 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα 
πρέπει να εγκαταλείψουν την επικρι- 
τική στάση τους και να στηρίξουν τα 
οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης!

Η επισήμανση αυτή προκάλεσε την

«Σύσταση» 
του ΔΝΤ: Πατάξτε 
τη φοροδιαφυγή, 
διορθώστε τους 
εφοριακούς, για 
να αποφύγετε 
αυξήσεις φόρων και 
περικοπές μισθών

1
αντίδραση του εκπροσώπου της Ν.Δ., 
Π. Παναγιωτόπουλου, που χαρακτή
ρισε τουλάχιστον άκομψες τις συστά
σεις της έκθεσης: «Η Ν.Δ. δεν στηρίζει 
μέτρα που οδηγούν την οικονομία σε 
ύφεση και την κοινωνία σε μαρασμό, 
αλλά προτείνει το δρόμο της ανάπτυ
ξης, που μας βγάζει από την κρίση», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εμπειρογνώμονες του διεθνούς 
οργανισμού, που μετείχαν στον έλεγ
χο υλοποίησης του μνημονίου τον 
περασμένο Ιούλιο, θέτουν ευθέως 
θέμα αδυναμίας της κυβέρνησης
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να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
τη φοροδιαφυγή ενώ παράλληλα 
εντοπίζουν σοβαρές δυσλειτουργί
ες στους φοροελεγκτικούς και φο- 
ροεισπρακτικούς μηχανισμούς των 
ΔΟΥ και των Τελωνείων. Για τα πολύ 
σοβαρά αυτά θέματα επισημαίνουν 
ειδικότερα τα εξής:

«Η αξιοπιστία του προγράμματος 
οικονομικής σταθεροποίησης εξαρ-

τάται σε μεγάλο βαθμό από τη με
γαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 
Η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμέ
νη, αλλά είναι πιθανό να δοκιμαστεί 
σκληρά από μια εδραιωμένη και 
βαθιά ριζωμένη κουλτούρα φορο
διαφυγής καθώς και από εσωτερική 
αντιπολίτευση στους κόλπους του 
φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Αν 
δεν βελτιωθεί ο βαθμός της φορο
λογικής συμμόρφωσης, θα απαιτη
θούν πιθανόν πρόσθετες αυξήσεις 
στους φορολογικούς συντελεστές

και επώδυνες περικοπές δαπανών 
στα επόμενα χρόνια».

Φοροεισπρακτικοί
μηχανισμοί
Σύμφωνα με πληροφορίες, π αναπο
τελεσματικότητα των φοροεισπρα- 
κτικών μηχανισμών στη χώρα μας 
αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης 
στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ 
κατά τη διάρκεια της οποίας παρου
σιάστηκαν στατιστικά στοιχεία που 
δείχνουν ότι:

•  Τα φορολογικά έσοδα βρίσκονται 
σε επίπεδο χαμηλότερο κατά 5,5% 
του ΑΕΠ από τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.
•  Εχουν συσσωρευθεί ληξιπρόθε
σμες φορολογικές οφειλές ύψους 33 
δια ευρώ που αντιστοιχούν στο 14% 
του ΑΕΠ έναντι 5%-10% σε άλλες 
χώρες του ΟΟΣΑ.
•  Εκκρεμούν για είσπραξη έσο
δα ύψους 30 δια ευρώ (13%  του 
ΑΕΠ) που αφορούν σε φορολογικές 
υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται στα 
δικαστήρια.
•  Το 75%  των αυτοαπασχολούμε
νων δηλώνουν φορολογητέο εισό
δημα κάτω από 12.000 ευρώ, ενώ το 
10% των ελεύθερων επαγγελματιών 
δηλώνουν εισόδημα που είναι χαμη
λότερο από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(21.000 ευρώ).
•  Υπάρχει πολυδιάσπαση σε πολ
λές και μικρές εφορίες με υψηλό 
λειτουργικό κόστος και λειτουργική 
αναποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η φοροδια
φυγή στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ 
υψηλό επίπεδο και συγκεκριμένα στο 
30% σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ έναντι 
12% σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Εάν η 
φοροδιαφυγή μειωθεί κατά 10 ποσο
στιαίες μονάδες στον ΦΠΑ, τα έσοδα 
θα αυξηθούν κατά 9%. ■

Αρνητικές διαπιστώσεις για τη δημοσιονομική προσαρμογή
Α ΞΙΟ Λ Ο ΓΩ Ν ΤΑΣ την πορεία της δημοσιονο
μικής προσαρμογής και της υλοποίησης των 
διαρθρωτικών αλλαγών, οι εμπειρογνώμονες 
του ΔΝΤ σημειώνουν ότι:
•  Η κυβέρνηση για να αντισταθμίσει την υστέ
ρηση των φορολογικών εσόδων και τις υπερ
βάσεις δαπανών στα νοσοκομεία και την τοπική 
αυτοδιοίκηση υποσχέθηκε ήδη στην «τρόικα» 
περικοπές δαπανών ύψους 4 δια ευρώ από εξο- 
ηλιστικά προγράμματα, δημόσιες επενδύσεις και 
λειτουργικές δαπάνες.
•  Παρά την πρόοδο που σημειώνεται όμως στον 
έλεγχο των δημοσίων οικονομικών, το spread 
του 1 θετούς ελληνικού ομολόγου βρίσκεται 
ακόμα σε πολύ υψηλά επίπεδα, απόδειξη ότι

οι αγορές δεν έχουν ηρεμήσει εντελώς όσον 
αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα.
•  Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο άνοιγμα 
των κλειστών επαγγελμάτων, καθώς και στη 
μείωση της γραφειοκρατίας στον τουρισμό και 
στο λιανικό εμπόριο, προκειμένου να τονωθεί 
η ανάπτυξη. Εμφαση θα πρέπει επίσης να δοθεί 
στην ενίσχυση του προγράμματος ιδιωτικοποιή- 
σεων, που αυτή τη στιγμή έχει ένα συγκρατημένο 
ρόλο στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης. 
Σύμφωνα, εξάλλου, με το διεθνή οργανισμό, 
πέραν της αναποτελεσματικότητας του φορο- 
εισπρακτικού μηχανισμού, την ομαλή εφαρμογή 
του προγράμματος οικονομικής σταθεροποίησης 
κατά το τρέχον έτος απειλούν:

•  Οι εγγυήσεις ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου για 
τις ελλειμματικές ΔΕΚΟ.
•  Οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες το δεύ
τερο εξάμηνο.
•  Ο αυξημένος πληθωρισμός, που προβλέπεται 
να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τους επόμε
νους μήνες.
•  Οι υποχρεώσεις του Δημοσίου σε νοσοκο
μεία.
•  Η διατήρηση της ύφεσης σε υψηλά επίπεδα.
•  Το εξωτερικό έλλειμμα τρεχουσών συναλ
λαγών, που αναθεωρήθηκε προς τα πάνω για 
το 2010, λόγω της σταδιακής μείωσης των ει
σαγωγών και του χαμηλότερου τζίρου από τον 
τουρισμό.
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Η Κομισιόν βάζει... 
φρένο στο σορτάρισμα

Στόχος της Κομισιόν είναι να αυξήσει τη διαφάνεια στην αγορά ομολόγων 
και παραγωγών αλλά και να θέσει υπό έλεγχο τους κερδοσκόπους.

Πλήρη ηθική επιβεβαίωση 
του Ελεύθερου Τύπου, 
που αποκάλυψε το 
σκάνδαλο με τα ελληνικά ομόλογα, 

αποτελούν οι χθεσινές προτάσεις 
της Κομισιόν για τις ακάλυπτες 
ανοιχτές πωλήσεις μετοχών και 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων ομο
λόγων, καθώς και την αγορά παρα- 
γώγων, που αναμένεται να περιορί
σουν την κερδοσκοπία αυξάνοντας 
ταυτόχρονα τη διαφάνεια.

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι, για 
όσους βλέπουν το ποτήρι μισοά- 
δειο, π Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
τόλμησε να φτάσει στα άκρα λαμ- 
βάνοντας πιο περιοριστικά μέτρα.

Οπως επισημαίνουν στις Βρυ
ξέλλες, π Κομισιόν δεν πρότεινε 
την απαγόρευση των ανοιχτών 
πωλήσεων, λόγω των ανησυχιών 
που διατυπώθηκαν από ορισμένα 
κράτη-μέλη ότι μια τέτοια απόφα
ση χωρίς συντονισμό σε διεθνές 
επίπεδο θα δημιουργούσε προ
βλήματα στη διάθεση κρατικών 
ομολόγων.

Περισσότερη διαφάνεια
Η πρόταση κανονισμού για τις 
ανοιχτές πωλήσεις (short selling), 
και με ορισμένες πτυχές των συμ
βολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου (CDS ομολόγων), δημι
ουργεί ένα πλαίσιο για συντονισμέ
νη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
οδηγεί σε αύξηση της διαφάνειας 
και μείωση των κινδύνων, ενώ οι 
ρυθμιστικές αρχές (εθνικές και ευ
ρωπαϊκές) θα διαθέτουν σαφείς 
εξουσίες να προβαίνουν σε ενέρ
γειες όποτε παρίσταται ανάγκη.

Οι ανοιχτές πωλήσεις είναι πώ
ληση κινητών αξιών τις οποίες δεν 
κατέχει ο πωλητής, με την πρόθεση 
να τις επαναγοράσει μεταγενέστε
ρα, προκειμένου να τις παραδώσει. 
Στην περίπτωση των ακάλυπτων 
ανοιχτών πωλήσεων, ο πωλητής 
δεν έχει δανειστεί τις κινητές αξίες 
ούτε έχει διασφαλίσει το δανεισμό 
τους εκ των προτέρων, πριν από
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το διακανονισμό, πράγμα το οποίο 
μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκρι
μένους κινδύνους να μην ολο
κληρωθεί η συναλλαγή. Από τπν 
έναρξη της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, πολλά κράτη-μέλη έχουν 
λάβει μέτρα για την αναστολή ή 
τπν απαγόρευση των ανοιχτών 
πωλήσεων.

Επί του παρόντος, είναι δύσκολο 
να γνωρίζουν οι συντελεστές της 
αγοράς και οι ρυθμιστικές αρχές 
ποιες κινητές αξίες υπόκεινται σε 
διαπραγμάτευση «short» και ποια 
είναι π συγολική σημασία τους. Η 
πρόταση της Κομισιόν υποχρεώνει 
να επισημαίνονται ως «short» όλες 
οι εντολές μετοχών στις αγορές δι

απραγμάτευσης, εάν συνεπάγονται 
ανοιχτή πώληση, ούτως ώστε οι 
ρυθμιστικές αρχές να γνωρίζουν 
ποιες συναλλαγές είναι ανοικτές. 
Επιπλέον, οι επενδυτές θα πρέπει 
να δηλώνουν στις ρυθμιστικές αρ
χές τις σημαντικές αρνητικές θέσεις 
(short) σε μετοχές και στην αγορά 
σε υψηλότερο κατώφλι.

Αρμοδιότητες των Αρχών
Οσον αφορά τα κρατικά ομόλο
γα, οι ρυθμιστικές αρχές θα είναι 
σε θέση να ανιχνεύουν καλύτερα 
τους πιθανούς κινδύνους για τη 
σταθερότητα των αγορών δημο
σίου χρέους, αφού θα λαμβάνουν 
δεδομένα για τις αρνητικές θέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που θα λαμβάνουν μέσω των συμ
βολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου. Επί του παρόντος ποι-

Εισπγήσεις για 
περιορισμό π 
προσωρινή 
απαγόρευσπ 
ίου short sellmg. 
Δπμιουργείιαι νέα 
εποπτική αρχή

κίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ 
των κρατών-μελών οι εξουσίες τις 
οποίες διαθέτουν οι εθνικές ρυθμι
στικές αρχές ώστε να περιορίζουν 
ή να απαγορεύουν τις ανοιχτές 
πωλήσεις.

Η χθεσινή πρόταση παρέχει στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σαφείς 
εξουσίες σε εξαιρετικές καταστά

σεις, προκειμένου να περιορίζουν 
ή να απαγορεύουν προσωρινά τις 
ανοιχτές πωλήσεις οιουδήποτε 
χρηματοπιστωτικού μέσου, υπό την 
προϋπόθεση συντονισμού από τη 
νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξι
ών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η οποία 
αναμένεται να λειτουργεί από τον 
Ιανουάριο του 2011.

Στην ΕΑΚΑΑ παρέχεται επίσης η 
εξουσία να εκδίδει γνώμες, απευ
θυνόμενες στις αρμόδιες αρχές, 
όταν επεμβαίνουν σε εξαιρετικές 
καταστάσεις. Σύμφωνα με το νέο 
εποπτικό πλαίσιο, η ΕΑΚΑΑ θα έχει 
τη δυνατότητα, όταν πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις, να λαμ
βάνει η ίδια προσωρινά μέτρα, με 
άμεσο αποτέλεσμα, για τον πε
ριορισμό ή την απαγόρευση των 
ανοιχτών πωλήσεων.

Επιπλέον, εάν η τιμή ενός χρη
ματοπιστωτικού μέσου πέσει κατά 
σημαντικό ποσό μέσα με μία ημέρα, 
οι ρυθμιστικές αρχές θα έχουν την 
εξουσία να περιορίζουν τις ανοι
χτές πωλήσεις αυτού του χρημα
τοπιστωτικού μέσου μέχρι το τέλος 
της επόμενης ημέρας διαπραγμά
τευσης.

Σύμφωνα με την πρόταση, θα 
απαιτείται από τον επενδυτή, 
προκειμένου να προβεί σε ανοι
κτή πώληση, να έχει δανειστεί τα 
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά 
μέσα, να έχει συνάψει συμφωνία 
να τα δανειστεί ή να έχει προβεί σε 
ρύθμιση με τρίτο μέρος να τα έχει 
φυλάξει για δανεισμό, ούτως ώστε 
να παραδοθούν μέχρι την ημερο
μηνία διακανονισμού (το αργότερο 
4 ημέρες μετά τη συναλλαγή). ■

Οι πρακτικές Παπακωνσταντίνου-Προβόπουλου 
οδήγησαν την ήίλέιδα στα πρόθυρα της 

χρεοκοπίας και*στη μέγκενη της τρόικας.

►► ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

Εδιναν αέρα στους... «αεριτζήδες»
ΤΙ ΕΧΟΥΝ να πουν άραγε μετά απ’ όλα 
αυτά τώρα ο υπουργός Οικονομικών Γ. 
Παπακωνσταντίνου και ο διοικητής της 
Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Προβόπου- 
λος, οι οποίοι διευκόλυναν τους υποτι
μητικούς κερδοσκόπους να εκτινάξουν 
τα spreads των ελληνικών ομολόγων 
από τις 150 στις 450 μονάδες οδηγώ
ντας την Ελλάδα στα πρόθυρα της χρε
οκοπίας και στη μέγκενη της τρόικας, 
όπως έχουν επισημάνει ακόμη και 15 
βουλευτές του κυβερνώντος κόμμα
τος; Πώς κρίνονται άραγε για το ότι 
δεν απαγόρευσαν το short selling στα

ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας 
αλλά πρακτικά επέτρεψαν στους «σορ- 
τάκηδες» να στοιχηματίζουν κατά των 
ελληνικών τίτλων και εάν έχαναν απλά 
να ακυρώσουν το ποντάρισμα;

Ενθάρρυναν δηλαδή τα διεθνή αυτά 
αρπακτικά στη χειρότερη δυνατή συ
γκυρία για τη χώρα μας όχι μόνο να 
ποντάρουν με «αέρα» εις βάρος των 
ελληνικών ομολόγων και στη συνέχεια 
να αποσύρουν χωρίς καμία απολύτως 
επίπτωση εντός 3 ημερών το στοίχημά 
τους -αν δεν τους έβγαινε- αλλά επι
πλέον να έχουν και άλλη μία εβδομάδα

αυτόματης επανεισαγωγής των εντο
λώ ν τους με αποτέλεσμα την πλήρη 
κατάρρευση της ελληνικής αγοράς 
ομολόγων! Κι όλα αυτά την ώρα που ο 
Ελληνας πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέ- 
ου συναντούσε Ομπάμα και Μέρκελ 
και τους ζητούσε να κηρύξουν ανέν
δοτο κατά των κερδοσκοπούν και υπέρ 
της Ελλάδας. Με τέτοια προκλητική 
υποκρισία λοιπόν ήταν αναμενόμενο, 
αντί να αηοκατασταθεί η αξιοπιστία 
της χώρας μας, να φθάσουμε εδώ και 
ακόμη παρακάτω...

Π.Θ.


